Bijlage 3.1.1

Locaties voor
energiecoöperaties
In opdracht van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Waarom
Burgers zijn steeds vaker betrokken bij het opwekken van duurzame
energie. Zij organiseren in hun directe leefomgeving energieprojecten
vanuit zogenaamde energiecoöperaties. Het aantal geschikte locaties voor
energieprojecten is echter beperkt. Hierdoor is het lastig voor burgers
om locaties te verwerven. De overheid wil graag dat ook burgers via
energiecoöperaties duurzame energieprojecten kunnen opzetten. Door de
betrokkenheid van burgers is er minder kans op weerstand tegen bijvoorbeeld
een nieuw windmolenpark. Deze flyer beschrijft kort hoe overheden
burgerinitiatieven kunnen steunen bij het verwerven van locaties voor het
opwekken van duurzame energie.

STAATSSTEUNRECHT

Ruimte binnen de wet
Overheden kunnen eigen locaties ter beschikking stellen aan coöperaties van burgers. Het
is mogelijk om een locatie op verschillende manieren in de markt te zetten. Bij duurzame
energieprojecten ligt het voor de hand om een locatie te verhuren. Burgers kunnen ook een
installatie voor het opwekken van duurzame energie op eigendom van een gemeente plaatsen
(recht van opstal) of een locatie aankopen (eigendomsoverdracht).
Echter, de overheid kan niet altijd zomaar locaties ter beschikking stellen. Overheden zijn
gebonden aan wet- en regelgeving voor het ter beschikking stellen van een locatie. De
Rijkdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft laten onderzoeken welke rol het
aanbestedingsrecht, het staatssteunrecht en het omgevingsrecht spelen bij de uitgifte van
locaties aan burgers.

AANBESTEDINGSRECHT

OMGEVINGSRECHT

1. Aanbestedingsrecht
Bij het ter beschikking stellen van locaties moet de overheid
soms een aanbestedingsprocedure opstarten. Hieronder
staat in het kort wanneer dat wél en niet nodig is, en welke
ruimte er vervolgens is om coöperaties te helpen om een
locatie te verwerven.

1A. NIET AANBESTEDEN

2. Staatssteunrecht
Overheden mogen coöperaties niet bevoordelen ten opzichte van andere partijen, want dat
kan een vorm van staatssteun zijn. Transacties moeten daarom plaatsvinden op basis van
marktconforme voorwaarden. Een onafhankelijke taxatie is meestal al genoeg om oneerlijke
concurrentie te voorkomen.

1B. WEL AANBESTEDEN
(AANBESTEDINGSRECHT)

3. Omgevingsrecht
Bij een standaardtransactie mag een
gemeente of overheidsinstantie een
locatie ter beschikking stellen* aan
een coöperatie van burgers. Maar een
overheid mag dan geen aanvullende
eisen aan het werk stellen, want dan
kan een aanbesteding alsnog verplicht
worden. Dit heet ook wel een ‘zuivere
uitgifte’. Zo mag een gemeente
bijvoorbeeld niet bepalen hoe het
ontwerp van de energie-installatie eruit
ziet, maar mag ze wel grenzen stellen aan
de hoogte van de installatie (op grond van
het omgevingsrecht).
*Ter beschikking stellen van locaties kan
onder meer door middel van verhuur,
recht van opstal of eigendomsoverdracht.

Als een gemeente of overheidsinstantie
extra eisen stelt aan het werk
op een locatie dan is een
aanbestedingsprocedure vaak wel
verplicht. Overheden kunnen dan de
volgende maatregelen nemen om de
kansen van coöperaties te vergroten om
de aanbesteding te winnen:

Gemeenten zijn verplicht (een deel van) de kosten voor ontsluiting van een perceel door
te belasten aan de particuliere partij. Afspraken hierover worden opgenomen in een
exploitatieplan of in een overeenkomst vooraf – een anterieure overeenkomst in juridische
termen. Een anterieure overeenkomst biedt ruimte om burgerinitiatieven te steunen bij het
verwerven van grond. Hierin kan bijvoorbeeld staan dat een deel van de energie-installatie in
handen moet komen van een energiecoöperatie.

1. Steek de aanbestedingsprocedure
laagdrempelig in. Stel niet te
hoge eisen aan de geschiktheid
van de deelnemers en zorg dat
coöperaties mee kunnen doen aan de
aanbesteding.
2. Stel eisen rond ervaring met directe
burgerparticipatie. Zo onderscheiden
coöperaties zich positief ten opzichte
van andere deelnemers.
3. Waardeer ervaring met het creëren van
draagvlak onder omwonenden tijdens
selecties. Burgercoöperaties maken
ook dan meer kans om een opdracht
te winnen.
4. Knip de opdracht op in percelen.
Kleinere coöperaties kunnen dan ook
meedoen.

WAT IS EEN ANTERIEURE OVEREENKOMST?
In een anterieure overeenkomst maakt een gemeente vooraf afspraken
met een particulier initiatiefnemer om kosten te verhalen, zoals riolering
en bestrating voor de ontsluiting van het perceel. In de kostensoortlijst van
het Besluit Ruimtelijke Ordening (BRO) staat beschreven om welke soort
kosten het gaat. Bij een dergelijke overeenkomst heeft de gemeente veel
onderhandelingsruimte. Zo kan de gemeente in een anterieure overeenkomst
voorwaarden opnemen die gunstig zijn voor coöperaties.

Welke instrumenten in welke situatie?
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Aanbevelingen voor overheidsinstanties
»» Zolang een overheidsinstantie geen aanvullende eisen stelt aan het werk kan een locatie
direct ter beschikking worden gesteld aan een energiecoöperatie (‘zuivere uitgifte’, zie 1A).
Dat moet dan wel tegen een marktconforme prijs gebeuren, anders is het mogelijk een
vorm van staatssteun en dat is niet toegestaan.
»» Gun kleine projecten aan coöperaties op volgorde van binnenkomst van de aanvraag. Dat
kan met een standaardtransactie of ‘zuivere uitgifte’.
»» Is een aanbesteding toch nodig? Stel de aanbesteding dan zo op dat ook coöperaties kans
maken.
»» Stel binnen een ‘anterieure overeenkomst’ voorwaarden op die gunstig zijn voor
coöperaties.
»» Faciliteer coöperaties bij het ontwikkelen van lokale duurzame energieprojecten. Wijs één
aanspreekpunt aan bij gemeenten en provincies waar energiecoöperaties terecht kunnen
met vragen over regelgeving en processen.

Deze brochure is opgesteld door Eversheds
B.V. in opdracht van Rijksdienst voor
Ondernemend Nederland (RVO) en in
samenwerking met Rijkswaterstaat (RWS),
Rijksvastgoedbedrijf (RVB) en ODE Centraal.
RVO.nl helpt lokale initiatieven verder.
De lokale initiatieven zijn hard nodig
voor de opschaling van een duurzame
energievoorziening. Zij dragen ook bij aan het
vergroten van bewustwording en draagvlak
binnen Nederland. RVO.nl zet zich in voor
deze initiatieven. Zij biedt handvatten voor
lokale initiatieven én lokale overheden in
de vorm van diverse praktische publicaties.
Samen Slagen en de Factsheets Wind en
Zon laten samenwerkingsvormen zien aan
de hand van inspirerende voorbeelden.
Energiecoöperaties wind en zon en
Grondgebonden zonneparken helpen de
lokale initiatieven én gemeenten verder op
weg. Daarnaast werkt RVO.nl mee aan het
opzetten van een revolverend ontwikkelfonds
voor coöperaties en levert zij een bijdrage
aan de Monitor, de kennissessies en het
evenement van HIER Opgewekt.
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Bijlage 3.1.2
Beleidsregel Regeling grootschalige windenergie Peel en Maas
Zaaknummer: 1894/2016/744190
Documentnummer: 1894/2016/867268
Besluitnummer: 2 – 8.5
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN PEEL EN MAAS;
Gelet op het bepaalde in artikel 4:81 Algemene wet bestuursrecht;
Gelet op het bepaalde in “Uitgangspunten windenergie” vastgesteld door de gemeenteraad op 15 april
2016
Overwegende dat het wenselijk is beleidsregels vast te stellen voor grootschalige windenergie.
BESLUITEN:
Vast te stellen de volgende beleidsregel:
Beleidsregel : Regeling grootschalige windenergie Peel en Maas

Artikel 1 Begripsomschrijving
In deze beleidsregel en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:
Direct belanghebbenden: bewoners van het directe invloedsgebied.
Direct invloed s gebied : aandachtsgebied voor invloeden van slagschaduw en geluid. Dit is 5 maal de
rotordiameter plus de tip van de wiek.
Gemeenschap: een buurtschap of dorp.
Grootschalige windenergie: windmolens met een minimale as-hoogte van 90 meter vanaf het maaiveld.
Initiatiefnemer: de persoon, de personen of organisatie die een windmolen of windmolenpark wil realiseren.
Interferentie: verstoord/onrustig landschappelijk beeld als gevolg van twee windmolenparken op elkaar.
Interferentie-afstand: een afstand van 4 kilometer vanaf de mast van een windmolen.
Landschappelijk inrichtingsplan: Een plan waarmee de landschappelijke inpassing en effecten en andere
te verrichten kwaliteit verbeterende maatregelen zijn beschreven. Als aan te houden afstand wordt
uitgegaan van een invloedsgebied gelijk aan de interferentie-afstand.
NWEA: Nederlandse Wind Energie Associatie
POL: Provinciaal Omgevingsplan Limburg.
P articipatieplan : Het plan zoals beschreven in de NWEA waarin voor de verschillende projectfasen
(ontwikkeling, bouw en exploitatie) wordt weergegeven wie op welke wijze belanghebbend is en op
welke wijze deze belanghebbenden worden betrokken bij het project. In het participatieplan worden
twee vormen van participatie beschreven namelijk procesparticipatie en projectparticipatie. Een communicatieparagraaf maakt onderdeel uit van het participatieplan.
Procesparticipatie : gaat over de consulterende gesprekken met belanghebbenden, het opzetten van
een klankbordgroep, organiseren van discussies, informatieavonden of ontwerpateliers en het inrichten
van een goed en transparant systeem voor het behandelen van vragen en klachten.
Projectparticipatie : gaat over de financiële deelneming met aandelen/obligaties, een (boven)lokaal
fonds, omwonendenregeling zoals groene stroom met korting, korting op de energierekening of een
andere (financiële) vergoeding en het creëren van lokale werkgelegenheid.
Projectparticipatie plan (profijtplan): Het bevat de methode en het proces (wie mag meepraten en wie
beslist over de opbrengsten en verdeling) om te komen tot een verdeling van baten tussen grondeigenaren, investeerders en omgeving.
Regeling: “Regeling grootschalige windenergie Peel en Maas”.
Belanghebbenden: het betreft omwonenden, grondeigenaren en initiatiefnemers binnen de interferentie
afstand.
Visualisatie: het scheppen van realistische beelden van de windmolens in het landschap vanuit gezichtspunten die helpen bij de beeldvorming.
Windmolenpark: De bebouwde en onbebouwde gronden noodzakelijk voor de realisatie van windenergie
als een samenhangend complex: het windmolenpark kent een opstelling van minimaal 3 windmolens.
Het directe invloedsgebied van de windmolens, maakt onderdeel uit van het windmolenpark.
Zoekgebied: een aaneengesloten open ruimte in een grootschalig open jong ontginningslandschap /
half open landschap conform de kaart ‘windenergie en landschap’ gelijktijdig vastgesteld door het
college van burgemeesters en wethouders met de “realisatiestrategie grootschalige windenergie” op
5 december 2016.

Artikel 2 Algemeen
Alvorens een plan met een of meer windmolens in behandeling kan worden genomen, moeten initiatiefnemers aantonen dat deze voldoen aan artikelen 3 tot en met 5 van de “Regeling grootschalige
windenergie Peel en Maas”, zijnde een vertaling van de “Uitgangspunten windenergie” welke de raad
heeft vastgesteld in de raadsvergadering van 15 april 2016. Als moment dat een initiatief aan de artikelen
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3 tot en met 5 moet voldoen, geldt het moment van binnenkomst. De kosten voor het inwinnen van
advies nodig voor de beoordeling van initiatieven met principeverzoeken en conceptplannen op basis
van artikel 3 tot en met 5, alsmede de ambtelijke kosten voor het volgen van de benodigde ruimtelijke
procedure, worden verhaald op de initiatiefnemer via een anterieure overeenkomst.

Artikel 3 Uitgangspunt 1: De omgeving heeft een actieve en betrokken rol bij de ontwikkeling
en de exploitatie van windturbines
3.1.

3.
3.

3.

3.

Initiatieven met windmolens worden slechts in behandeling genomen indien ze voorzien zijn van
een participatieplan. In dit participatieplan wordt aannemelijk gemaakt hoe het initiatief komt tot
een actieve en betrokken rol van belanghebbenden bij de ontwikkeling en exploitatie van het
windmolenpark.
2 Initiatieven met windmolens worden slechts in behandeling genomen indien ze aannemelijk
maken dat conform het gestelde onder het participatieplan wordt gehandeld.
3 Initiatieven met windmolens worden slechts in behandeling genomen als ze zijn voorzien van
een stakeholderanalyse. Uit de stakeholderanalyse moet blijken wat relevante partijen zijn om in
overleg te treden om te komen tot een actieve en betrokken rol van inwoners bij de ontwikkeling
en exploitatie van het windmolenpark.
4 Initiatieven met windmolens worden slechts in behandeling genomen als ze zijn voorzien van
verslaglegging van de gesprekken met de relevante partijen, waaronder ook eventuele initiatieven
met windmolens van derden binnen de interferentie afstand. Met de verslaglegging moeten initiatieven aannemelijk maken dat deze door de betrokken partijen zijn geaccordeerd, dan wel motiveren waarom niet geaccordeerd wordt, op een zodanige wijze dat de gemeente in staat is om
dit te verifiëren.
5 Initiatieven met windmolens worden slechts in behandeling genomen als ze aannemelijk kunnen
maken dat ze over de gronden, nodig voor de realisatie van het windmolenpark kunnen beschikken.

Artikel 4 Uitgangspunt 2: De opbrengsten (€ en kWh) van windturbines moeten aanwijsbaar
terugvloeien in de gemeenschap
4.

4.

1 Initiatieven met windmolens worden slechts in behandeling genomen als ze zijn voorzien van
een projectparticipatieplan. Met het projectparticipatieplan moet aannemelijk worden gemaakt
dat opbrengsten terugvloeien in de gemeenschap conform het gestelde uit de ‘Gedragscode
draagvlak en participatie wind op land’ van NWEA, dan wel aangetoond wordt dat dit op een
minimaal gelijkwaardige wijze gebeurt.
2 Initiatieven met windmolens worden slechts in behandeling genomen indien ze aannemelijk
maken dat conform het gestelde onder het projectparticipatieplan wordt gehandeld.

Artikel 5 Uitgangspunt 3: De windturbines moeten op een goede plek komen
5.

5.
5.

5.

5.

1 Initiatieven met windmolens worden slechts in behandeling genomen, indien ze voorzien zijn
van een landschappelijk inrichtingsplan. Uit het landschappelijk inrichtingsplan moet blijken dat
de ontwikkeling met het windmolenpark is gericht op verbetering van de omgevingskwaliteit. Het
‘landschapsadvies windenergie’ (Veenenbosch en Bos, november 2016) geeft een onderbouwing.
De bijbehorende oplegnotitie geeft aan hoe het landschapsadvies geïnterpreteerd dient te worden.
2 Het landschappelijk inrichtingsplan wordt met het besluit op de aanvraag om een omgevingsvergunning als voorwaarde aan de omgevingsvergunning verbonden.
3 Initiatieven met windmolens worden slechts in behandeling genomen indien ze zijn voorzien
van een visualisatie van een virtuele 3D maquette die inzicht geeft in de visueel ruimtelijke aspecten
van het geplande windmolenpark. Het doel is komen tot een ontwerp, oordeelvorming en communicatie met belanghebbenden.
4 Initiatieven met windmolens worden slechts in behandeling genomen indien ze aannemelijk
maken dat sprake is van een goede ruimtelijke ordening conform het gestelde in de Wet ruimtelijke ordening.
5 Initiatieven met windmolens worden slechts in behandeling genomen indien ze voldoen aan
de onderhavige beleidsregel en een uitgebreide omgevingsvergunning (bouw in combinatie met
afwijken van het planologisch gebruik) hebben aangevraagd bij de gemeente Peel en Maas.

Artikel 7 Citeertitel en inwerkingtreding
1.
2.

Deze beleidsregel wordt aangehaald als “Regeling grootschalige windenergie Peel en Maas”;
De beleidsregel treedt in werking op 14 januari 2017.

Panningen, 9 januari 2017
Burgemeester en wethouders van de gemeente Peel en Maas,
de gemeentesecretaris/directeur, de burgemeester,
L.P.H. Breukers W.J.G. Delissen-van Tongerlo
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Bijlagen
1: Oplegnotitie landschapsadvies windenergie
2: Landschapsadvies windenergie Veenenbosch en Bos versie november 2016
3: Gedragscode draagvlak en participatie wind op land 31 oktober 2015 van de NWEA
Toelichting
Nota van toelichting regeling grootschalige windenergie
Toelichting artikel 2 Algemeen
Op 15 april 2016 heeft de gemeenteraad beleid in de vorm van uitgangspunten windenergie vastgesteld.
De uitgangspunten houden in dat vóór 2020 een windpark ontwikkeld wordt. De burgers moeten een
actieve en betrokken rol hebben bij de ontwikkeling en de exploitatie, en opbrengsten uit windmolens
moeten zoveel terugvloeien in de lokale gemeenschappen. De uitgangspunten vormen pijlers voor
maatschappelijke acceptatie.
Initiatiefnemers die een formele aanvraag indienen voor een windmolenpark moeten aantonen dat ze
voldoen aan de kaders uitgangspunten windenergie die de gemeenteraad van Peel en Maas op 15 april
2016 heeft vastgesteld. Deze regeling schept als aanvullende vertaling van de uitgangspunten duidelijkheid. Voldoen plannen niet, dan is dit uiteindelijk aanleiding voor de gemeente Peel en Maas om af te
zien van behandeling van het plan. De regeling houdt rekening met schaarste van geschikte locaties,
door te regelen dat het moment van voldoen van een initiatief aan de regeling, als moment voorde
start van behandeling.
Bij het opstellen van de regeling is gebruik gemaakt van bronnen waaronder de ‘Gedragscode draagvlak
en participatie wind op land’, de samenwerking met Midden Limburgse gemeente aan windenergie en
de landelijke ervaringen met verschillende initiatiefnemers van windenergie door de Rijksdienst van
Ondernemend Nederland.
Toelichting artikel 3 ‘Uitgangspunt 1: De omgeving heeft een actieve en betrokken rol bij de ontwikkeling
en exploitatie van windmolens’
Het bereiken van een betrokken en actieve rol van de omgeving bij de ontwikkeling en de exploitatie
van windturbines vraagt meer inspanning van initiatiefnemers dan het reguliere communicatieplan en
een brief waarmee een mogelijkheid tot participatie wordt aangeboden. Om die redenen wordt gevraagd
om een participatieplan te overleggen, waarmee het aannemelijk maakt hoe het komt tot een actieve
en betrokken rol.
Een constructieve wijze van communicatie met belanghebbenden is van groot belang om te komen tot
een actieve en betrokken rol van de omgeving.
Voor het te voeren proces is het relevant dat stakeholders in beeld zijn.
Toelichting artikel 4 ‘Uitgangspunt 2: De opbrengsten (€ en kWh) van windturbines moeten aanwijsbaar
terugvloeien in de gemeenschap.
Deze opbrengsten zijn afhankelijk van de behoefte van de bewoners in de omgeving van een plan. Het
streven is dat de opbrengsten zorgen voor een toegevoegde kwaliteit, waar omwonenden behoefte
aan hebben. De ‘Gedragscode draagvlak en participatie wind op land’ van NWEA geeft een richtlijn
voor vergoeding die als redelijk wordt gezien.
Om aannemelijk te maken dat afspraken concreet zijn, moeten initiatiefnemers van de gevoerde overleggen met stakeholders verslaglegging kunnen overleggen die door de betrokken partijen is geaccordeerd. Dit is vastgelegd in artikel 3.4 van de onderhavige beleidsregel.
Toelichting artikel 5 ‘Uitgangspunt 3: De windturbines moeten op een goede plek komen’.
Windmolenparken hebben effect op het landschap en zijn van grote invloed op de acceptatie.
Landschap is om die redenen een belangrijke afweging. Het landschapsadvies en de oplegnotitie sturen
op het acceptabel zijn van landschapseffecten. Het landschapsadvies en oplegnotitie zijn door het college van burgemeester en wethouder vastgesteld op 9 januari 2017 en maken onderdeel uit van deze
regeling.
Algemene toelichting werking regeling
Het kader windenergie schept helderheid voor initiatiefnemers en burgers. Dit is vormgegeven in onderhavig besluit met kaarten, ontwerpprincipes met oplegnotitie en een regeling waarin de uitgangspunten verder zijn uitgewerkt. Met de regeling voorziet het college in objectieve beoordelingsruimte
en beoordelingsvrijheid. Het college kan in geval van de regeling gebruik maken van de beleidsvrijheid
om de hardheidsclausule toe te passen. In dat geval zal het college een belangenafweging moeten
maken tussen het belang van de belanghebbende en het algemeen belang.
Artikel 1 in de regeling windenergie geeft met de begrippenlijst begrippen objectieve beoordelingsruimte.
Artikel 2 tot en met 5 geven een zekere beoordelingsvrijheid. Het vraagt om een waarderend oordeel
van het bestuursorgaan. Daar waar sprake is van een waarderend oordeel wordt gebruik gemaakt van
een commissie met objectieve deskundigen.
Voor de beoordeling van principeverzoeken en de conceptplannen worden onafhankelijke deskundigen
aangewezen, die adviseren op het gebied van landschap, participatie en profijt.
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De deskundige op het gebied van participatie adviseert over het omgevingsmanagement van een initiatief: draagt een initiatief voldoende bij aan een actieve en betrokken rol van burgers. Ook wordt geadviseerd of de wijze van communicatie met belanghebbenden voldoende constructief is. Op die manier
wordt bijgedragen aan de objectieve oordeelsvorming over uitgangspunt 1: ‘De omgeving heeft een
actieve en betrokken rol bij de ontwikkeling en de exploitatie van windturbines’.
De deskundige op het gebied van profijt adviseert over het projectparticipatieplan en of een initiatief
voldoende invulling geeft aan de richtlijn voor vergoeding zoals gesteld in de ‘Gedragscode draagvlak
en participatie wind op land’ van NWEA. Op die manier wordt bijgedragen aan de objectieve oordeelsvorming over uitgangspunt 2: De opbrengsten (€ en kWh) van windturbines moeten aanwijsbaar terugvloeien in de gemeenschap.
De deskundige op het gebied van landschap heeft specifiek kennis op het gebied van landschapseffecten
van windmolenparken. Deze adviseert de gemeente over landschappelijke kwaliteit van initiatieven en
specifiek over het acceptabel zijn van landschapseffecten. Het ‘landschapsadvies windenergie’ (Veenenbosch en Bos, november 2016) en bijbehorende oplegnotitie geven kaders voor de beoordeling van
het plan. Plannen met een gemeentegrensoverschrijdende effect worden afgestemd met de betrokken
gemeenten of de samenwerking. De deskundige draagt bij aan de objectieve oordeelsvorming plaats
over landschap en uitgangspunt 3: ‘De windturbines moeten op een goede plek komen’.
Aanvullende toelichting: ‘Uitgangspunt 4: Grondspeculatie moet worden voorkomen’.
Grondspeculatie wordt voorkomen, doordat de gemeente Peel en Maas geen locaties vastgesteld. De
kaarten die de gemeente Peel en Maas heeft vastgesteld met de uitgangspunten geven slechts inzicht
in de uitsluitingsgebieden en de beleidsmatige aandachtsgebieden.
Het doel van het voorkomen van grondspeculatie is dat individuele grondafspraken gaan conflicteren
in een gebied en dat grondafspraken alleen over de gronden gaan waarop de molens komen te staan
en niet over de gronden waarop de molen ook impact heeft (ook voorkomen afgunst in gebied). Het is
aan de initiatiefnemers om te streven naar een situatie, waarbij alle grondeigenaren van het windmolenpark, binnen 5 maal de rotordiameter plus de tip van de wiek, een evenwichtige grondvergoeding
krijgen. Om die redenen zit in artikel 2 en 3 een koppeling met het participatieplan en het projectparticipatieplan. Als gevolg van de koppeling moeten initiatiefnemers conform de ‘Gedragscode draagvlak
en participatie wind op land’ NWEA laten zien hoe het komt tot instemming tussen partijen.
[1]
[2]Het onderscheid tussen (objectieve) beoordelingsruimte en beoordelingsvrijheid is vooral van belang
bij de rechterlijke toetsing. Is er sprake van beoordelingsvrijheid, dan heeft de wetgever het bestuursorgaan een zekere mate van ruimte gegeven die de rechter moet respecteren. Deze zal dan ook slechts
marginaal toetsen. De interpretatie van vage begrippen, die het bestuursorgaan heeft als er sprake is
van objectieve beoordelingsruimte, zijn daarentegen wel vatbaar voor een ‘volle’ rechterlijke toets.
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Bijlage 3.1.3

INDIENINGSVEREISTEN WINDINITIATIEVEN

1.
Algemene projectbeschrijving
Een samenvatting van het project waarin tenminste is aangegeven:

Naam initiatief;

Initiatiefnemer(s);

De voorziene omvang;

De locatie met een plattegrond;

Een beschrijving van de visie van het concern of het consortium op windontwikkeling.
2.
Omgevingsmanagement
Een beschrijving van de wijze waarop de omgeving wordt betrokken in het proces van de
projectontwikkeling, waarin het ontwikkelproces in een stappenplan is geschetst en welke stappen
daarin nu reeds met de omgeving zijn gezet (b.v grondposities). Bij de reeds genomen stappen wordt
aangegeven hoe de omgeving is betrokken (verslaglegging) en op welke wijze de afspraken worden
gemonitord.
Er wordt in de hoofdstuk beschreven hoe:

De relevante stakeholders zijn of worden bepaald;

De invloed van stakeholders is of wordt bepaald;

De communicatie wordt vormgegeven;

De thema’s die in de omgeving spelen worden bepaald.
3.
Baten voor de omgeving
Een beschrijving van de wijze waarop de omgeving financieel kan profiteren van de
projectontwikkeling, daarbij wordt inzicht gegeven in:

percentage coöperatieve ontwikkeling

hoeveel opbrengsten naar de gemeenschap terugvloeien, hoe zich dit verhoudt tot de NWEA
norm, in welke vorm opbrengsten terugvloeien en wat de verdeling is van de opbrengsten tussen
stakeholders als grondeigenaren, investeerders en omgeving c.q. lokale gemeenschap.

hoe de grondopbrengsten worden verdeeld over de grondeigenaren.

waarom de gekozen verdeling van de opbrengsten gegeven de kenmerken van de
omgeving/gemeenschap passend is.

het proces om te komen tot een verdeling van de opbrengsten die toekomen aan de
gemeenschap, de (gelijke) informatie die alle stakeholders hierover ontvangen en de wijze
waarop stakeholders in de omgeving bij de verdeling worden betrokken.

de wijze waarop een ‘substantiële’ coöperatieve ontwikkeling wordt bereikt en geborgd;
4.
Landschap
Een onderbouwing van de locatiekeuze en de opstelling. Daarin wordt aangegeven:

Beschrijving en verbeelding van een concept landschappelijke inpassing op basis van de
ontwerpprincipes uit de Landschapsvisie Windenergie Peelland Zuid.

Naast de inpassing op basis van de regionale uitgangspunten en ontwerpprincipes is het
belangrijk aan te geven of en op welke wijze de landschappelijke structuur van de locatie
versterkt wordt en bijdraagt aan een goede inpassing. Het landschapskader Noord- en MiddenLimburg geeft een richting aan de ontwikkeling van het landschap en kan als informatie- en
inspiratiebron ondersteuning bieden bij het opstellen van het conceptplan.

Geef in een plankaart de exacte positionering aan van de turbines. Verbeeld hierbij ook overige
elementen in de omgeving die bijdragen aan mogelijke versnippering en verrommeling van het
landschap. Beschrijf het effect van de turbines in relatie tot deze elementen en het landschap.







Voor het in beeld brengen van alle initiatieven op een kaart dient de positie van de turbines
aangeleverd te worden met RD-coördinaten in GIS.
Wanneer er meerder opstellingen mogelijk zijn beschrijf dan de voor- en nadelen van deze
varianten vanuit een landschappelijke invalshoek en maak daarbij gebruik van de
ontwerpprincipes uit de Landschapsvisie Windenergie Peelland Zuid.
een beschrijving hoe de opstelling in de voorziene communicatie met de omgeving visueel
inzichtelijk wordt gemaakt.

Bijlage 3.1.4
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Kader en methodiek screening
windinitiatieven Nederweert

Bijlage bij screening windinitiatief door onafhankelijk
deskundig windpanel
Floris van der Veen
Mark Henfling
Marc Heusschen

Kader en methodiek screening
De screening van het ingediende initiatief vindt plaats aan de hand van de door de gemeenteraden
vastgestelde uitgangspunten windenergie, die zijn uitgewerkt in de ‘Richtlijnen windenergie
gemeenten Peel en Maas, Leudal en Nederweert’. De uitgangspunten komen in hoofdzaak op de
volgende hoofdpunten neer:
−
Er moet een actieve betrokkenheid zijn van de omgeving in de planning en exploitatie van de
windturbines. Initiatiefnemers zorgen voor een proactief omgevingsmanagement dat niet
beperkt blijft tot grondeigenaren;
−
De opbrengsten van windturbines moeten maximaal terugvloeien naar de gemeenschap;
−
De windturbines worden bij voorkeur substantieel coöperatief ontwikkeld;
−
De windturbines moeten op een goede plek komen, bezien vanuit een goede ruimtelijke
ordening;
−
Grondspeculatie moet worden voorkomen. Er moet een eerlijke verdeling komen van de
opbrengsten voor de pacht van de grond. Er zal daarbij een complexbenadering worden
toegepast. Binnen 5 x de rotordiameter worden alle gronden beschouwd als noodzakelijk voor
de realisatie van de windturbines. Dit komt tot uitdrukking in de verdeling van de
pachtopbrengsten;
−
Binnen het complex kan slechts sprake zijn van één project. Concurrerende projecten dienen
tot één gezamenlijk plan te komen.
Deze uitgangspunten vormen het kader voor de screening. Het initiatief worden per uitgangspunt
gescoord, waarbij een score van 1 tot 5 wordt gehanteerd. De screening wordt in tabelvorm
gepresenteerd. In de tabellen wordt voor ieder uitgangspunt een beschrijving gegeven. In de derde
kolom wordt een aanbeveling gedaan om de plannen op een hoger niveau te krijgen. In de vierde
kolom is de screening gegeven van de plannen zoals ze er op dit moment voor staan.
Legenda:
1
Ondermaats

2
Onvoldoende

3
Minimaal

4
Voldoende

5
Uitstekend

Per uitgangspunt zijn de gehanteerde scores 1-5 ten behoeve van een eenduidige screening en
beoordeling hieronder nader uitgeschreven.
Uitwerking beoordelingskader omgeving per onderwerp
Stakeholdersanalyse
1
Stakeholdersanalyse niet uitgevoerd
2

Informatie globaal aanwezig, niet verwerkt in een analyse

3

Stakeholders geïnventariseerd, geen analyse belangen en positionering

4

Stakeholdersanalyse uitgevoerd, inclusief analyse belangen

5
Stakeholderanalyse uitgevoerd, inclusief analyse belangen en benadering vanuit issues
Krachtenveldanalyse
1
Geen krachtenveldanalyse uitgevoerd
2

Informatie globaal aanwezig, niet verwerkt in een analyse

3

Krachten geïnventariseerd, niet geanalyseerd

4

Krachtenveldanalyse uitgevoerd, geen acties benoemd ter beïnvloeding

5

Krachtenveldanalyse uitgevoerd, inclusief actieplan ter beïnvloeding krachten

Procesplanning
1
Geen informatie over procesplanning.
2

Grove indicatie van procesplanning, niet onderbouwd met stappenplan

3

Algemeen opgestelde procesplanning met stappenplan, niet omgevingsspecifiek
uitgewerkt
Opgestelde procesplanning met stappenplan omgevingsspecifiek

4
5

Opgestelde procesplanning met stappenplan, omgevingsspecifiek, rekening houdend
met stakeholder en krachtenveldanalyse.
Communicatie
1
Communicatie summier/algemeen beschreven, geen communicatieplan opgesteld
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2

Algemene communicatie ideeën benoemd, niet gekoppeld aan stakeholders en
krachtenveldanalyse , niet gestructureerd
Globaal algemeen communicatieplan opgesteld

3
4

Communicatieplan op hoofdlijnen opgesteld gericht op stakeholders en
krachtveldanalyse
Communicatieplan op hoofdlijnen opgesteld gericht op stakeholders en krachtenveld,
met toelichtende communicatiestrategie en communicatiekalender, omgevingsspecifiek

5

Beoordelingskader financieel per onderwerp
Profijtplan
NWEA gedragscode niet in acht genomen c.q. niet over gecommuniceerd, geen
1
profijtplan/informatie over participatie aangeleverd
Voornemens NWEA gedragscode in acht te nemen, geen profijtplan/informatie over
2
participatie aangeleverd
Voornemens NWEA gedragscode in acht te nemen, profijtplan/informatie op hoofdlijnen
3
uitgewerkt
Minimaal NWEA gedragscode in acht nemen (evt. meer doen), profijtplan/informatie
4
deels op hoofdlijnen uitgewerkt en deels gedetailleerd
5

Meer doen dan NWEA gedragscode, gedetailleerde uitwerking van het plan

Gelden voor de omgeving worden lokaal ingezet
1

Geen informatie opgenomen over omvang gelden en verdeling van gelden

2

Gedeeltelijk informatie opgenomen over omvang gelden en verdeling van gelden
Beknopt informatie opgenomen over zowel omvang gelden als uitgangspunten verdeling
van gelden.
Voldoende informatie over zowel omvang gelden als uitgangspunten voor de verdeling
van gelden.
Uitgebreide informatie opgenomen over zowel omvang gelden als wijze van verdeling
van gelden

3
4
5

%Coöperatief
1

Geen informatie over coöperatieve ontwikkeling

2

Geen voornemen tot gedeeltelijke coöperatieve ontwikkeling

3
4

Voornemen tot gedeeltelijke coöperatieve ontwikkeling, 0 - 25 procent
Voornemen tot gedeeltelijke coöperatieve ontwikkeling verder uitgewerkt, 0 - 25 procent

5

Gedetailleerde uitwerking coöperatieve ontwikkeling, minimaal 25%

Beoordelingskader landschap per onderwerp
POL
1

Initiatief is gelegen binnen uitsluitingsgebied windturbines

2
3

Initiatief is gelegen buiten uitsluitingsgebied en buiten voorkeursgebied winturbines

4
5

Initiatief is gelegen binnen voorkeursgebied

Ontwerpprincipe 1: Contour grootschalige, open jonge ontginningen
1

Initiatief is gelegen buiten de jonge ontginningen

2
3

Initiatief is gelegen op de rand van de jonge ontginningen

4
5

Initiatief is gelegen binnen de jonge ontginningen

Ontwerpprincipe 2 : Alleen lijnopstelling met heldere ritmiek.
1

Duidelijk geen lijnopstelling met heldere ritmiek

2

Verspringing van turbines in de as van de lijn en verstoring in de ritmiek
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3

Verspringing van turbines in de as van de lijn

4

Lijnopstelling met beperkte verstoring in de ritmiek

5
Lijnopstelling met heldere ritmiek
Ontwerpprincipe 3 : Gepaste afstand aanhouden tussen opstellingen onderling, ca. 3 tot
4 km i.v.m. interferentie. Wordt in beeld gebracht na indiening principeverzoek.
1

Afstand tussen opstellingen < 1 km.

2
3

Afstand tussen opstellingen 1-3 km.

4
5

Afstand tussen opstellingen > 3 km.

Ontwerpprincipe 4 : De turbineopstelling is landschapsversterkend
1

De opstelling is in geen enkele zin landschapsversterkend

2
3

De opstelling versterkt één of meerdere kenmerken van het landschap

4
5

Ligt in open ruimte, versterkt de ontginningsbasis of bosrand en is in lijn met de
verkavelingsrichting

Ontwerpprincipe 5 : Niet kruisen van landschappelijke structuren
1

De opstelling kruist grotere structuurdragers in een afwijkende richting

2

De opstelling kruist grotere structuurdragers in de richting van het landschap

3

De opstelling kruist kleinschalige structuren in een afwijkende richting

4

De opstelling kruist kleinschalige structuren in de richting van het landschap

5

De opstelling kruist geen landschappelijke structuren
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